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ميحرلا نمحرلا هللا

جامعة أفريقيا العالمية
المركزاإلسالمي األفريقي
كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية

الموضوع /تقرير قافلة طالبات كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية
الصف الثالث لمدينة بارا
الفترة من اإلثنين  92يناير إلى األحد  81فبراير 9181م

توطئة :
تمع محلٌة بارا فً والٌة شمال كردفان غرب السودان  ،وبها عدد  5إدارٌات  ،إدارٌة بارا وإدارٌة رٌفً
بارا وإدارٌة أم لرفة وإدارٌة أم سٌالة وإدارٌة جرٌجخ،وٌبلغ عدد سكان المحلٌة حوالً  99الف نسمة.
النشاط اإللتصادي فً المحلٌة تعتمد ٌعتمد على رعً الضأن واإلبل والزاعة المروٌة مثل الخضروات
والفواكه والزراعة المطرٌة من البطٌخ والسمسم والذرة ،كما ٌوجد بها نشاط تجاري ممدر.

اوال - :المقدمة:
كما هو معلوم عند لوافل جامعة أفرٌمٌا العالمٌة التً تجوب مناطك السودان المختلفة لتبث العلم والمعرفة
وللتواصل بٌن الشعوب اإلفرٌمٌة واآلسٌوٌة وأهالٌنا فً األلالٌم وللولوف على حمٌمة كرم وطٌبة وتعاون
السودانٌٌن .
تموم جامعة أفرٌمٌا العالمٌة بإرسال لوافل دعوٌة ثمافٌة أكادٌمٌة وفً هذا العام خرجت حوالً  12لافلة
لجمٌع منا طك والٌات السودان وكان ذالن للفترة من ٌوم اإلثنٌن ٌ 19ناٌر إلى ٌوم األحد  28فبراٌر
 1928م ،وكانت إدارة المافلة تتكون من مشرف المافلة دمحم عبد الحلٌم والمشرف األكادٌمً د.فاروق دمحم
أحمد ومساعد المشرفٌن د.فتح الرحمن عبد هللا الصافً ومشرف الدعوة واإلرشاد األستاذ ٌوسف نوح
ّ
وهن  :أ /فاطمة أبكر أحمد و أ /صفاء عبد الرزاق أبنعوف با إلضافة
واألساتذات المشرفات على الطالبات
لمساعدات المشرفات مرٌم أحمد وعزٌزة حسن والخالة المشرفة على الطعام مرٌم علً  ،وشاركن
بالمافلة عدد  55طالبة بها عدد  8جنسٌات أفرٌمٌة  ،ولد إستلمنا من إدارة المركز اإلسالمً األفرٌمً
موجهات عامة تبٌن المحور اإلد اري للمافلة والترتٌبات ما لبل التحرن وما بعده وموجه لخطة الكلٌة
للموافل الدعوٌة .

وبحمد هللا وفضله نحن فً الكلٌة لمنا بإعداد ورلة عمل وتصور شامل للعمل األكادٌمً ودور المافلة شمل
األهداف والوسائل والبرامج والمناشط.

ثانيا - :األهداف :
تتلخص أهم أهداف المافلة إجماال فً :
.2
.1
.5
.4

ربط الدراسة النظرٌة و الجوانب العملٌة .
تعرٌف الطالب على ألالٌم السودان المخ تلفة وعلى مواطن تلن الوالٌات .
دراسة الجوانب اإللتصادٌة وتأثٌرها على النشاط اإللتصادي با المنطمة .
ربط الجامعة ب المجتمع تنمٌة المجتمع .

من أجل تحمٌك هذه األهداف لامت المافلة بنشاط موسع ومكثف خالل هذه الفترة البسٌطة .
تم تمسٌم هذا النشاط والبرامج على عدد سبعة محاور  ،تفاصٌل إحصاءها اآلتً :

جدول يوضح إحصاءات حول النشاط المنفدة من قبل القافلة
المنشط

المحور األول الدورات
التدريبية:

عدد
المشاركٌن

الجهة المشاركة

ملحوظة

24إمرأة

رابطة العاملة بارا

مدة أسبوع

 /2دورة التموٌل األصغر ودراسة
الجدوى ودورة المرأة فً التنمٌة
الرٌفٌة
 /1دورة التموٌل األصغر ودراسة
الجدوى ودورة المرأة فً التنمٌة
الرٌفٌة

 48إمرأة

 /5دورة التموٌل األصغر ودراسة
الجدوى ودور الشباب فً التنمٌة

 11شاب

 /4دورة فمه العبادات وفمه المرأة
المسلمة

19

 /5دورة دراسات إسالمٌة وفمه
المرأة المسلمة

15

 /6دورة الدعوة اإلسالمٌة وفمه
المرأة المسلمة

29

/7دورة حاسوب

25

إتحاد عام المرأة السودانٌة

إتحاد طالب كلٌة بارا

مركز تاج الولار

مركز دور المؤمنات الحً
الشرلً (دار التوحٌد)
مركز دور المؤمنات الحً
الغربً (دار أسماء)
أستاذات مدرسة بارا
الحكومٌة

 /8دورة حاسوب
45

طالبات مدرسة بارا الحكومٌة

مدة أسبوع

مدة أسبوع

مدة أسبوعٌن

مدة أسبوعٌن

مدة أسبوعٌن
عشرة أٌام

عشرة أٌام

المنشط

تابع جدول إحاصاءات المناشط
الجهة المشاركة
عدد
المشاركٌن

المحور الثاني :ورش العمل:

 55دراسة

إدارٌة لرٌة أم لرفة

ملحوظة
لمدة ٌوم

/2عن دورة المرأة فً التنمٌة الرٌفٌة
 /1دورة المرأة فً التنمٌة الرٌفٌة

 59دراسة

إدارٌة لرٌة جرٌجخ

لمدة ٌوم

/5عن المدرسة المنتجة

 19مشارن
مدراء
مدارس
األساس

بمدرسة أسماء عبد
الغنً(أساس)

لمدة ٌوم

/4ورشة عن الكلٌة المنتجة

 58دراسة

مدرسة المابالت

لمدة ٌوم

/5ورشة عن تنمٌة المجتمع

 14مشارن

كلٌة تنمٌة المجتمع جامعة
كردفان(بارا)

لمدة ٌوم

المحورالثالث الدراسات البحثية
الميدانية:

29دارسٌن
21أسرة

دٌوان الزكاة(بارا)

ٌومٌن زٌارات
ممابالت مع األسر

/2دراسة لمٌاس أثر مشروعات الزكاة
على األسر (بارا)
 /5دراسة تمٌٌم مشروع زراعً -محمٌات
زراعٌة للفمراء والمساكٌن

 21دارس

دٌوان الزكاة

عدد  8محمٌات
متولفة عن العمل
زٌارة لمولع
المزرعة

/5دراسة لٌاس النمو اإلستهالكً والوعً 259إستمارة
إستبٌان
اإلجتماعً بالمحلٌة

المجتمع محلٌة بارا

لام بها الطالبات
واإلشراف
د.فتح الرحمن

تابع جدول إحصاءات المناشط

المنشـــــــــط

عدد
المشاركٌن

الجهة المشاركة

ملحوظة

مدرسة المابالت بارا

المحور الرابع:المحاضرات والدروس:
/2محاضرة عن دور المرأة الرٌفٌة فً
التنمٌة

56

/1محاضرة ثمافٌة دٌنٌة دعوٌة

56

مدرسة المابالت بارا

/5خطب صالة الجمعة

 4مساجد

المسجد العتٌك 5+مساجد
أخرى

/4عدد من المحاضرات الدٌنٌة الدعوٌة
فً المرى المختلفة حول محلٌة بارا

18

دور المؤمنات والمراكز
الدعوٌة

لام بها الطالبات
تحت اشراف
أ/فاطمة ابكر

/5دروس فً األسناد األكادٌمً للطالبات
بالمدارس الثاتوٌة

12

المدارس الثانوٌة للبنات

المحور الخامس جلسات حوار:

5

مدرسة المابالت

لام بها الطالبات
بإشراف أ/دمحم عبد
الحلٌم
المواد:رٌاضٌات -
- ENGتربٌة
إسالمٌة -تارٌخ -
جغرافٌا
مدرسة المنتجة

 /2مع إدارة مدرسة المابالت

/1مع المكتب التنفٌدي لإلتحاد العام
للطالب السودانٌٌن –محلٌة بارا
/5مدٌر دٌوان الزكاة

25

اإلتحاد العام للطالب
السودانٌٌن

4

دٌوان الزكاة

/4مدٌر بنن اإلدخار للتنمٌة اإلجتماعٌة

5

بنن اإلدخار

5

البنن الزراعً

مناشط وبرامج
اإلتحاد با المحلٌة

 /5مدٌر البنن الزراعً
 /6مدٌر إدارة المدارس الثانوٌة

4

المحور السادس النشاط الداخلي:

المنفد
تم تنفٌد عدد
29
تم تنفٌد
عدد21

/5الدعوة

تم تنفٌد عدد
25

خروج الطالبات لتمدٌم دروس دٌنٌة

 /4الخدمات

تم تنفٌد عدد
28

للتعلٌم والتعلم والخدمة العامة

/2السمنارات
/1اللٌالً الثمافٌة

مدرسة بارا الثانوٌة
للطالبات

تحت عناوٌن إلتصادٌة
لدمت فٌها برامج ثمافٌة وتراثٌة

 /5حفل ختامً فٌه تم توزٌع الشهادات
للمشاركٌن فً الدورات والشهادات
التمدٌرٌة وكلمة شكر لمن ساهم أوشارن
فً نشاط المافلة
 تم توزٌع كل الطالبات بالمافلة الى أربعة مجموعات كل مجموعة 9

الجهات التي شاركت في برامج القافلة من محلية بارا
للمساعدة والمساندة للقافلة-:
 .2معتمد المحلٌة  +المدٌر التنفٌدي
 .1مدٌرة دور المؤمنات
 .5رابطة المرأة العاملة
 .4إتحاد عام المرأة السودانٌة
 .5اإلتحاد العام للطالب السودانٌٌن
 .6إدارة تعلٌم الثانوي واألساس
 .7ضباط الوحدات اإلدارٌة  -محلٌة أم لرفة  -جرٌجخ
 .8دٌوان الزكاة
 .9إدارة الدعوة
 .29إدارة الثمافة الغدائٌة والفالحة المدرسٌة
 .22كلٌة تنمٌة المجتمع – جامعة كردفان – بارا
 .21البنن الزراعً
 .25بنن اإلدخار
 .24مدرسة بارا الثانوٌة للبنات
 .25مدٌر إدارة الغابات (بارا)
 .26منظمة –مركز تاج الولار
 .27بعض األفراد الخٌرٌٌن والخبراء والمستشارٌن والمسؤولٌٌن بالمنطمة

اإليجابيات،السلبيات والتوصيات:
أوالً:اإليجابيات:
هنا جونب متعددة تمت اإلستفادة منها وشكلت إٌجابٌات للمافلة منها على سبٌل المثال ال الحصر:
.2
.1
.5
.4

التجهٌز المبكر واإلتصاالت السابمة لوصول المافلة مما سهل المافلة  -السكن المهٌئ – والتواصل
مع الجهات التنفٌدٌة بالمحلٌة .
التفاعل مع شرائح المجتمع المختلفة ومساهمتهم ومشاركتهم فً الترتٌب لمناشط المافلة بصورة
كانت ممتازة.
حوجة المجتمع للمادة األكادٌمٌة التً لدمتها المافلة خاصة الدورات التدرٌبٌة المختلفة والمناشط
والفعالٌات التً تم بثها بالمجتمع مما جعلهم ٌطالبون باالمزٌد.
التعرف على المجتمع والتفاعل معه والولوف على احتٌاجاته وتلمس نماط الضعف والسعً الحثٌث
إلٌاد الحلول والتحرن فً حل المشاكل.

 .5التنسٌك والتماسن والتفاهم التام بٌن اإلخوة المسؤولٌن فً المافلة مما انعكس اٌجابا على البرامج
المنفدة وعلى أعضاء المافلة ،من الطالبات مشاركتهم.

ثانيا :السلبيات:
من المشاكل السلبٌة التً واجهت المافلة هنان مشاكل إدارٌة تنظٌمٌة وهً تخص الجانب اإلداري
من المافلة ،أما المشاكل األكادٌمٌة نلخصها فٌما ٌلً:
 .2ضعف المٌزانٌة التً تخص الجانب األكادٌمً ( الطباعة  -التصوٌر –عمل اإلستبانات ).
 .1عدم وجود عربة للتحرن لعمل الدورات والطواف ولجمع البٌانات وعمل الدراسات.
 .5عدم وجود أساتذة من لسم العلوم السٌاسٌة لمتابعة ومساعدة طالبات العلوم السٌاسٌة لتنفٌد
البرنامج العملً للمسم.

ثالثا:التوصيات :
من خالل ما تم إنجازه فً هذه المافلة وما لمسناه فً المحلٌة من سلبٌات وإٌجابٌات نوصً
باآلتً:
 .2أن تكون هنان لافلة أخرى لمواصلة ما تم عمله ومتابعة التنفٌد لبعض المشروعات التً
لامت بها المافلة .
 .1أن ٌكون هنان تصور من لبل الكلٌة للبرامج األكادٌمٌة التً ٌراد تنفٌدها فً المافلة مع
وضع مٌزا نٌة تمدٌرٌة لذالن.
 .5أن ٌكون هنان أساتذة من لسمً اإللتصاد والسٌاسة حتى تتكامل المافلة بتكامل المسمٌن معا.
 .4الترتٌب والتنسٌك مع المجموعات اإلجتماعٌة والشعبٌة الموجودة با المحلٌة مثل :الشرطة
الشعبٌة  -الخدمة الوطنٌة – الهالل األحمر وعدد من منظمات المجتمع المدنً.
هذا ل ٌض من فٌض وهو ما استطعنا تجمٌعه والولوف علٌه وهنان بعض األنشطة والتفاصٌل الدلٌمة لم
ٌتم حصرها وتوضٌحها  ،نسأل هللا ان ٌتم المبول.
وجزاكم هللا خٌرا وهللا ٌتمبل من الجمٌع

د.فـــاروق دمحم أحمد
المشرف األكادٌمً للمافلة

